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Základní charakteristika KETs 

Podle podmínek Programu musí být každý návrh projektu zaměřen alespoň na jednu z níže 
uvedených klíčových technologií (KETs). Následující charakteristiky KETs1 slouží pro základní orientaci 
uchazečů a bude k nim přihlíženo při hodnocení návrhů projektů z hlediska jejich vazby na konkrétní 
klíčovou technologii. 

Mikro- a nanoelektronika 

Pod pojmem mikro- a nanoelektronika jsou chápány jak polovodičové komponenty, tak i vysoce 
miniaturizované elektronické subsystémy a jejich integrace do větších systémů a produktů, jako jsou 
například čipy, mikroprocesory (resp. komponenty pro zpracování informace), počítačové paměti, 
mikro-elektro-mechanické systémy (MEMS) apod. 

Termín nanoelektronika je široce definován a lze do něho zahrnout všechny oblasti elektroniky 
se strukturou na úrovni nanometrů. V užším smyslu lze nanoelektroniku omezit na technologie 
založené na křemíku (resp. polovodičích) a na struktury s rozměry menšími než 100 nm. 
Do nanoelektroniky lze zařadit i tranzistorové součástky s takovými rozměry, kdy se uplatňují jejich 
kvantově-mechanické vlastnosti. 

Fotonika 

Fotonika je považována za průřezovou technologii zahrnující generaci světla, jeho vedení, manipulaci 
se světlem, detekci světla, zesilování světla a jeho využívání v aplikacích. Za „světlo“ je chápáno nejen 
viditelné světlo, ale i mikrovlnná a ultrafialová část spektra a rentgenové záření (paprsky X). 
Poskytuje mimo jiné technologický základ pro hospodářskou přeměnu slunečního světla na elektřinu, 
což je důležité pro výrobu obnovitelné energie a nejrůznějších elektronických součástí a zařízení, 
například fotodiod, laserů a světlo emitujících diod. 

Fotonika je využitelná v řadě aplikačních sektorů, jako je například průmyslová výroba (lasery jako 
přesný a rychlý nástroj ve výrobě při sváření, řezání, vrtání apod.), optická měření a systémy pro 
vidění (sensory, spektrometry, měřící systémy pro různé aplikace atd.), lékařské technologie 
a přírodní vědy (mikroskopie, počítačová tomografie, využití světla v testování, monitorování 
a diagnostice, využití světla v terapii, při operacích, v dermatologii apod.), optické komunikace 
(optické sítě a prvky), informační technologie (zpracování, ukládání, přenos a vizualizace dat, tisk 
apod.), osvětlení a displeje (osvětlovací systémy, lampy, polovodičové světelné zdroje a další), 
energetika (solární články a panely), obranné systémy (vidění a zobrazování, zaměřování, navádění 
apod.), optické prvky a systémy atd. 

Nanotechnologie 

Za nanotechnologie lze považovat technologie pro struktury s rozměry od 1 do 100 nanometrů 
alespoň v jednom rozměru. Jedná se o vysoce multidisciplinární a průřezovou technologii využívající 
nové techniky zaměřené například na vývoj nových materiálů, struktur se specifickými vlastnostmi, 
komponent a zařízení v této velikosti, které jsou využitelné v řadě oborů, jako je například 
elektronika, lékařství, materiálové vědy, průmyslová výroba, energetika, transport, životní prostředí 
a další odvětví. Mezi typické příklady nanotechnologií patří například uhlíková nanovlákna, grafeny 
a kvantové tečky. 

                                                           
1 zpracované na základě studie Technologického centra AV ČR – Kučera, Z., Vondrák, T.: „KEY ENABLING 
TECHNOLOGIES V ČR“, z 22. 6. 2014, která byla vypracována v rámci projektu velké infrastruktury pro výzkum, 
vývoj a inovace „Česká republika v Evropském výzkumném prostoru – CZERA“ 
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Průmyslové biotechnologie 

Za průmyslové biotechnologie (též „bílé“ biotechnologie) lze považovat aplikace biotechnologií pro 
průmyslové zpracování a výrobu bioproduktů, chemikálií, materiálů a paliv, které využívají 
mikroorganismy nebo enzymy. Nalézají široké uplatnění v sektorech jako je chemický průmysl, 
materiálová výroba, energetika (biopaliva), potravinářství/výživa, zdravotní péče, textilní průmysl, 
papírenský průmysl, zpracování odpadů apod. Mezi techniky/technologie využívané 
v biotechnologiích (a tedy i v průmyslových biotechnologiích) patří DNA/RNA, proteiny a další 
molekuly, buňky, tkáňové kultury a inženýrství, procesní biotechnologie (například fermentace), geny 
a RNA vektory, bioinformatika atd. 

Pokročilé materiály 

Takto pojmenovaná klíčová technologie zahrnuje velmi širokou oblast materiálů s obtížně 
definovatelnými hranicemi. Na obecné úrovni lze za pokročilé materiály považovat materiály 
s požadovanými vlastnostmi a funkcemi. Typickým příkladem jsou lehké materiály, materiály pro 
extrémní podmínky, ochranné povlaky (proti různým vlivům a extrémním podmínkám) nebo 
materiály, které mají „inteligentní funkce“ (inteligentní materiály). Výzkum a vývoj v oblasti 
pokročilých materiálů vede k vývoji nových, z hlediska nákladů výhodnějších materiálů, a tedy k nižší 
materiálové náročnosti výroby, a zároveň k novým výrobkům a službám s vyšší přidanou hodnotou. 

Příkladem mohou být pokročilé kovy, syntetické polymery či keramika, nové kompozity, biopolymery 
a další materiály. Cílem výzkumu v oblasti pokročilých materiálů je porozumět vztahům mezi 
složením a mikrostrukturou materiálů a jeho technickými vlastnostmi, tj. jak mikrostruktura ovlivňuje 
chování v různých aplikacích, jak je toho možné dosáhnout a jak modifikovat chování materiálů 
různými výrobními technologiemi. 

Pokročilé materiály mají potenciál přinášet nová řešení v různých hospodářských a průmyslových 
odvětvích, jako např. v letectví, dopravě, stavebnictví či lékařství. Jsou důležité pro oblast 
recyklování, snižování emisí, energetiku a snižování potřeby využívání neobnovitelných zdrojů 
a surovin. 

Pokročilé výrobní technologie 

Za pokročilé výrobní technologie lze považovat především výrobní systémy a související služby, 
procesy, provozy a zařízení pro ostatní KETs. Hovoříme o dvou typech těchto technologií: 1) procesní 
technologie, které se používají k výrobě ostatních KETs a 2) procesní technologie, které jsou založeny 
na robotice, automatizaci nebo využívající počítačové systémy. V prvním případě se tyto technologie 
často vztahují k výrobnímu zařízení, vybavení a postupům ve výrobě specifických materiálů 
a součástek. Ve druhém případě tyto technologie zahrnují měření, kontrolu a testování zařízení pro 
různé stroje a obráběcí stroje, patří sem procesní technologie v oblasti automatizované výroby 
a výroby využívající IT technologie. 

Mezi pokročilé výrobní technologie lze například zařadit aditivní výrobu (například 3D tisk), litografii, 
technologie umožňující zvyšování rozměrů křemíkových desek při výrobě čipů, robotiku, měřicí 
systémy, zpracování signálu a informace, kontrolu výroby a další procesy. 
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Další informace lze nalézt v níže uvedených dokumentech na webu Evropské komise 

(http://ec.europa.eu/growth/industry/key-enabling-technologies/european-strategy/high-level-
group/index_en.htm): 

European Competitiveness in Key Enabling Technologies. European Commission, DG Enterprise 
(2010).  

http://www.manufuture.org/manufacturing/wp-
content/uploads/Final__report_07.06.10_KETs_Background_Report_2010_05_28.pdf 

Photonics – a key enabling technology for Europe. Draft for HLG-KET Sherpa Group Interim Thematic 
Report. KET working group on Photonics (2011). 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11283/attachments/6/translations/en/renditions/native 

Interim Thematic Report by the Micro/Nanoelectronics Sherpa Team. High Level Group on Key 
Enabling Technologies (2010). 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11283/attachments/2/translations/en/renditions/native 

Nanotechnology: a sustainable basis for competitiveness and growth in Europe. HLG KET Working 
Document (2010). 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11283/attachments/4/translations/en/renditions/native 

KET – Industrial biotechnology. Working Group Report. High-Level Group on Key Enabling 
Technologies (2011). 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11283/attachments/5/translations/en/renditions/native 

Working Document. Working Group on Advanced Materials Technologies (2011). 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11283/attachments/3/translations/en/renditions/native 

Thematic Report by the Working Team on Advanced Manufacturing Systems High Level. Group on 
Key Enabling Technologies (2010). 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11283/attachments/7/translations/en/renditions/native 

Key Enabling Technologies (KETs) Observatory: 1st Annual Report (2015). 

https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/ketsobservatory/sites/default/files/library/kets_1st_annual_report.pdf 

High-level Expert Group on Key Enabling Technologies: Final Report KETs: TIME TO ACT (June 2015) 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11082/attachments/1/translations 
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